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Πξνο:  

Όιεο ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο 
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

Γηεπζύλζεσλ Π.Δ. θαη Γ.Δ. Κξήηεο 

 

Κνηλ:  

1. Π.Γ.Δ. Κξήηεο 

2. Πεξηθέξεηα Κξήηεο  

3. ΔΔ ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο 

4. Γηεπζύλζεηο Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Ηξαθιείνπ, 

Υαλίσλ, Λαζηζίνπ, Ρεζύκλνπ 

 

ΘΕΜΑ:   

ρνι. έηνο-αθηέξωκα ζηνλ Εξωηόθξηην, 2019-20: Πξόζθιεζε γηα Δξάζεηο ζηα ρνιεία 

Π/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο Κξήηεο θαη απνζηνιή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.  

Αγαπεηνί/έο  πλάδειθνη,  

Καιή ζρνιηθή ρξνληά, κε δεκηνπξγηθή δύλακε θαη επηηπρία ζην εθπαηδεπηηθό έξγν! 

Μαδί κε ηηο επρέο καο γηα ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, αλαλεώλνπκε ηελ ελεκέξωζε – 

πξόζθιεζε γηα δηδαθηηθέο-εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηα ζρνιεία Π/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο 

Εθπαίδεπζεο Κξήηεο, ζην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο ζρνι. έηνπο - αθηεξώκαηνο ζηνλ 

«Δξσηόθξηην» ηνπ Β. Κνξλάξνπ, θαη αλαθνηλώλνπκε πξνζερείο Ηκεξίδεο ηνπ ΠΕΚΕ 

Κξήηεο αλά πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, Ηξάθιεην, Ρέζπκλν, Υαληά, Λαζίζη, πξνο ελεκέξωζε 

θαη επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ζρεηηθά κε ην ινγνηερληθό 

απηό έξγν θαη ηελ δηδαθηηθή – εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζή ηνπ.  

Δηδηθόηεξα: 

Α) Δξάζεηο ζηα ζρνιεία Π/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο Εθπαίδεπζεο, θαηά ην ζρνι. έηνο-

αθηέξωκα ζηνλ Εξωηόθξηην, 2019-20.  Εθπαηδεπηηθό Τιηθό πξνο ππνζηήξημε ηωλ 

δξάζεωλ. 

Όπσο ζαο είρακε ελεκεξώζεη ηελ πεξπζηλή ρξνληά (ΠΔΚΔ Κξήηεο, Φ2/ 1048/5-6-

2019), ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεύζπλζεο  Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, γηα ηνλ ενξηαζκό ηνπ Θεκαηηθνύ 

Έηνπο «Δξσηόθξηηνο», θαηά ην ζρνι. έηνο 2019-20, πξνγξακκαηίδεηαη λα πινπνηεζνύλ 

δηδαθηηθέο-εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηελ Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε (Νεπηαγωγεία θαη 

Δεκνηηθά) θαζώο θαη ζηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα θαη Λύθεηα), ώζηε νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ην 

ζεκαληηθό απηό έξγν ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο καο.  

Οη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ  δηδαθηηθέο- 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαηά ην ηξέρνλ ζρνι. έηνο - αθηέξσκα  ζηνλ Δξσηόθξηην κπνξνύλ λα 

αληιήζνπλ ηδέεο θαη ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο από ην εθπαηδεπηηθό πιηθό  πνπ εθπνλήζεθε από 

νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΠΔΚΔ Κξήηεο  αληίζηνηρα γηα θάζε βαζκίδα θαη γηα ρνιηθέο 

Δξαζηεξηόηεηεο. Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό είρε ζηαιεί ζηα ζρνιεία ζην ηέινο ηεο πεξπζηλήο 

ρξνληάο, αιιά γηα δηεπθόιπλζε επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ, ζε εθηππώζηκε κνξθή ειεθηξνληθνύ 
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βηβιίνπ, ην νπνίν παξάιιεια, είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Π.Γ.Δ. Κξήηεο   θαη ζην 

ςεθηαθό απνζεηήξην ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο, γηα λα αμηνπνηεζεί θαη από θάζε ελδηαθεξόκελν. 

Β) Πξνζερώο ζα ζηαιεί εηδηθόηεξε ελεκέξσζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο Ηκεξίδεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ αλά λνκό. 

  

 

 

 Με εθηίκεζε 

Δηξήλε Βηδάθε 

 

Οξγαλσηηθή πληνλίζηξηα  

ηνπ ΠΔ.Κ.Δ.. Κξήηεο 
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